
NÉHÁNY GONDOLAT A FIZIKA-
ÉS A NYELVOKTATÁS KAPCSOLATÁRÓL 

SOMOS BÉLÁNÉ, intézeti tanár 

Az oktatás általában fogalmak átadását, elsajátítását jelenti, ez pe-
dig szinte minden esetben együtt jár a terminológia tanításával. Minden tu-
dományágnak — s a tudományág iskolai megfelelőjének a tantárgynak — sa -
játos szakszókincse van, s ennek ismerete feltétele az adott szakterületen 
való bármiféle tevékenységnek. 

Az anyanyelvi iskolákban folyó oktatásban az új fogalmakat jelölő szó-
kincs hosszabb időre, több tanévre s több tanórára elosztva jelenik meg, 
mondhatni szórványként a nagytömegű, korábbról ismert szó között, így 
ritkán vetődik fel, hogy a fizikatanítás / s a többi szaktudomány iskolai ok-
tatása i s / az anyanyelvi nevelésnek is része. Pedig az, különösen akkor, 
ha a tanár megköveteli diákjaitól az érthető, szépen tagolt, kifejező beszé-
det, a világos és logüms fogalmazást, a fogalmak egyértelmű használatát0 

E bevezető is utal arra , hogy a továbbiakban — egy tantárgy prizmá-
ján át — az előkészítő munka egyik legkritikusabb pontjáról, a nyelvoktatás 
és a szaktárgyi oktatás viszonyáról lesz szó. A témának rengeteg vonat-
kozása van: munkaszervezési, oktatáslélektani, tudományelméleti és rend-
szertani, tantárgypedagógiai, nevelési stb. 

Bármilyen megközelítésből érkezzünk is, több fontos kérdés, sőt e l -
lentmondás kerülhet felszínre, amelyek megoldása, fokozatos és részleges 
feloldása az egyetemi előkészítő oktatás sikerének egyik kulcskérdése. 

Néhány ellentmondás és kérdés az előbb említettek közül: 

a) oktatásszervezési: a tanév egyik időszakában aránytalanul nagy 
terhelés eshet az oldatok egyik csoportjára, a nyelvtanárokra, a 
tanév másik szakaszában pedig a szaktanárokra. Az optimális vi-
szont mind a pedagógiai munka, mind az egyének szempontjából az 
arányos teherelosztás lenne; 

b) oktatáslélektani: mi a jobb a nyelvoktatás szempontjából, ha ma-
gasabb nyelvi szinten kezdik a külföldiek a szaktárgyak tanulását, 
tehát hosszabb anyelvi előkészítő szakasz, vagy alacsonyabb szin-
tű nyelvtudással, de a szaktárgyi ismeretek érlelődése kap nagyobb 
teret? ; 

c) mi a legjobb arány /óraszámban, szókincsben, az ismeretanyag 
mélysége tekintetében/ a szakirányú és a köznyelvi nyelvtudás kö-
zött? 
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A kérdéseket lehetne még folytatni, A megoldás útját minden bizony-
nyal a bevezetőben említett gondolat jelentheti, az tudniillik, hogy az álta-
lában szokásos szaktárgyi oktatásnak is vannak beszédpedagógiai, nyelvpe-
dagógiai vonatkozásai. Éppen ezért helytelen lenne ezt a jogát és köteles-
ségét elvitatni tőle о Ez nem veszély esteti a szaktudományi jelleg elsőbb-
ségét, és talán hiba is bármiféle elsőbbségről beszélni, hiszen a feladatok 
keresztül-kasul átszövik egymást, összefonódnak egymással a nyelvokta-
tási és direkt szakmai jellegű tennivalók.«, 

Míg az anyanyelvi iskolákban egy gazdag anyagban elszórtan jelenik 
meg egy-egy ismeretlen nyelvi elem, addig a külföldiek egyetemi előkészí-
tő oktatásakor egy viszonylag sekély közegben hemzsegnek a zátonyra f u -
tás veszélyével fenyegető ismeretlen elemeko A szaktárgyak intézeten be -
lüli oktatásának sajátosságai eppen ebből adódnak» Ahogy mélyül a nyelv 
tengere, s csökken az ismeretlen nyelvi zátonyok száma, úgy közeledik ok-
tatásunk jellege a hagyományos és szokványos középiskolai oktatáshoz«, Ám 
addig hosszú az út, s munkánkat a három fázisból: 

lo a szaktudományból, tehát esetünkben a fizikából; 
2о a szaktárgy, tehát a fizika tanításának módszertanából; 
3о a nyelvoktatás módszertanából összegeződő specifikum határozza 

meg és jellemzi. 

Intézetünkben az elmúlt évek során végzett oktatásszervezési k í sé r -
let eredményeként a korábbi 11 . heti belépéssel szemben a szaktárgyak 
korábban és lépcsőzetesen lépnek be órarendjeinkbe: 

mérnök csoportokban a 11 héten 2. szaktárgyként 

orvos " a 7o " lo " 

vegyész " a 15. " 3. " 

agrár " a l l . 11 2. " 

A korábbi kezdést a lépcsőzetes belépés során készült tananyagok segítik« 
Hasonló, s egyrészt az arányos teherelosztást, másrészt a két fő szakte-
rület közötti erősödő kapcsolatot jelzi a természettudományi tárgyakat ok-
tató tanárok bekapcsolódása az első hetek társalgási, nyelvi gyakorló órá-
inak tartásába. A hiányzó tanári létszám pótlásán túl ez még a r r a is jó, 
hogy diákjainkat, nyelvtudásukat, nehézségeiket jobban ismerve a segítés 
nagyobb lehetőségével, kisebb zökkenővel kezdhetjük a szaktárgyak oktatá-
sá t . 

Természetes, hogy az elmondottak nem merítik ki az együttműködés 
lehetőségeit. További erőfeszítések szükségesek a szaknyelvi frekvencia-
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vizsgálatok végrehajtáshoz, a jegyzetekben a nyelvi fokozatosság érvénye-
sítéséhez, valamint a két fő szakterület munkája közötti napi és távlati 
koordinác ióhoz. 

A koordináció lehetőségének biztosítéka, hogy a fizika a maga sajátos 
szaktárgyi célkitűzéseinek teljesítése mellett tanórái és tananyaga révén 
állandó gyakorlóterepe a köznyelv tanulásának i s . 

МЕСТО ФИЗИКИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗАХ 

Анна Шомош, преподаватель института 
(резюме) 

Ключевой вопрос успешного подготовительного учебного процес-
са - координация и установление правильных соотношений между пре-
подаванием по специальным предметам и языку. Такая цель достига-
ется путём устранения ряда противоречий. В этой работе нами дос-
тигнуты положительные результаты, но всё же имеются проблемы, 
разрешение которых предстоит в будущем. 

Обучение физике является частью системы обучения специальным 
предметам в целом, но вместе с тем и частью обучения языку. Таким 
образом его характеризует тройная специфика. 

Обучение физике является постоянным поводом для практики ис-
пользования языковых знаний и навыков. 

DER PHYSIKUNTERRICHT IM SYSTEM DER VORBEREITUNG 
DER AUSLANDSSTUDENTEN AUF DAS HOCHSCHULSTUDIUM 

Anna Somos, Oberassistent am 
Internationales Vorbereitungsinstitut, Budapest 

Resümee 
Die Koordinierung und Herausbildung der richtigen Ver-

hältnisse zwischen Sprachunterricht und Fachunterricht ist 
eine der wichtigsten Fragen der Vorbereitung. 

Dazu müssen wir mehrere Widersprüche bekämpfen. Auf 
diesem Gebiet können wir schon über mehrere Erfolge be-
richten, aber wir haben noch viel zu tun. 
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Der Physikunterricht ist ein Teil des Systems des 
Fachunterrichts und auch ein Teil des Sprachunterrichts, 
so er wird durch ein dreifaches Spezifikum gekennzeichnet. 

Der Physikunterricht ermöglicht auch die umgagns-
sprachliche Einprägung. 


